ZÁPIS č. 3/2022
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV
Dne 23.6 2022

Starosta obce zahájil zasedání v 19,30 hodin, přítomno 4 zastupitelé, 1 omluven, zastupitelstvo obce
je usnášení schopné. Pozvánka byla zveřejněna dne 15. 6. 2022 na ÚD Bezkov a internetových
stránkách obce. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí na OÚ
Bezkov.

Hosté: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 1) Organizační záležitosti
a/ zapisovatelem zasedání byl určen p. Jan Trojan
b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pí. Bc. Ida Holíková a p. Tomáš Voříšek
c/ starosta obce navrhl doplnit do programu zasedání nový bod:
14. Smlouva o návratné výpomoci – VAK Znojemsko_Bezkov
Program dnešního zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtová opatření
3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bezkov za rok 2021
4. Závěrečný účet obce Bezkov za rok 2021
5. Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2021
6. Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2021
7. Výkazy hospodaření MŠ Bezkov za 1. čtvrtletí 2022
8. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330066076/001-GPM
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330060636/002-GPM
10. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období r. 2022- 2026
11. Záměr pachtu zemědělských pozemků
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
13. Vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci
14. Různé, diskuse, závěr
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jan Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Bc. Ida Holíková a p. Tomáš Voříšek
b/ následující program zasedání:
c/ starosta obce navrhl doplnit do programu zasedání nový bod:
14. Smlouva o návratné výpomoci – VAK Znojemsko_Bezkov
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtová opatření
3. Výkazy hospodaření MŠ Bezkov za 1. čtvrtletí 2022
4. Závěrečný účet obce Bezkov za rok 2021
5. Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2021
6. Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2021
7. Výkazy hospodaření MŠ Bezkov za 1. čtvrtletí 2022
8. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330066076/001-GPM
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330060636/002-GPM
10. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období r. 2022- 2026
11. Záměr pachtu zemědělských pozemků
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
13. Vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci
14. Smlouva o návratné finanční výpomoci – VAK Znojemsko_Bezkov
15. Různé, diskuse, závěr

Bod č. 2) Rozpočtová opatření
Starosta obce předložil provedené a starostou obce schválené rozpočtové opatření obce Bezkov
č. 3/2022, kde došlo ke změně příjmů ve výši 1 000,-- Kč a ke změně výdajů ve výši 1 000,-- Kč,
financování 0,--Kč.
A rozpočtové opatření č. 4/2022, kde došlo ke změně příjmů ve výši 5 600,--Kč a ke změně výdajů ve
výši 5 600,-Kč, financování 0,--Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová
opatření č. 3/2022 a 4/2022,která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2022 bez
připomínek.
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Bod č. 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezkov za rok
2021
Zpráva o výsledku hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření, které proběhlo dne 21. 9. 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření, které se uskutečnilo dne 2. 5. 2022. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě
ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků
obcí. Při přezkoumání hospodaření obce Bezkov za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bezkov za rok 2021.

Bod č. 4) Závěrečný účet obce Bezkov za rok 2021
Starosta obce předložil zastupitelstvu Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2021 včetně
příloh. Je zde popsáno hospodaření obce Bezkov i MŠ Bezkov za rok 2021. Přijaté a vyčerpané dotace,
nákup základních prostředků pro obec. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na ÚD obce a
internetových stránkách obce od 8. 6. 2022. Zastupitelé obdrželi materiály k prostudování. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2021 bez
připomínek. Tímto schválením se Návrh závěrečného účtu stává Závěrečným účtem obce Bezkov za
rok 2021.

Bod č. 5) Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2021
Starosta předložil k projednání Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2021. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2021 bez připomínek.
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Bod č. 6) Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2021
Starosta předložil k projednání Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2021. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 6/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2021 bez připomínek.

Bod č. 7) Výkazy hospodaření MŠ Bezkov za 1. čtvrtletí 2022
Dne 2. 5. 2022 předložila paní ředitelka výkazy hospodaření MŠ za 1. čtvrtletí 2022, kde náklady činily
567 083,53 Kč, výnosy činily 625 762,26 Kč. Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a Příloha ke dni 31. 3. 2022
byly dány zastupitelům k prostudování. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí předložené výkazy MŠ Bezkov za 1. čtvrtletí 2022.

Bod č. 8) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330066076/001-GPM
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi Obcí Bezkov a EG. D, a.s. z důvodu
kabelového vedení NN na parc. č. 279/1 v k. ú. Bezkov pro provozovatele stavby p. Kliku. Věcné
břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou 1 000,-- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o řízení věcného břemene
č.: ZN-014330066076/001-GPM bez připomínek.
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Bod č. 9) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330060636/002-GPM
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi Obcí Bezkov a EG. D, a.s. z důvodu
kabelového vedení NN, kabelový pilíř na parc. č. 279/1 v k. ú. Bezkov pro provozovatele stavby
p. Kliku. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně a to částkou 1 000,-- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o řízení věcného břemene
č.: ZN-014330060636/002-GPM bez připomínek.

Bod č. 10) Stanovení počtu zastupitelů pro volební období r. 2022-2026
Starosta oznámil, že dle § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) stávající zastupitelstvo
musí stanovit počet členů zastupitelstva na další volební období, tj. roky 2022 – 2026. Ze zákona je
možné, aby zastupitelstvo obce Bezkov mělo pět až patnáct členů. Starosta navrhuje 7 členů
zastupitelstva obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje na volební období r. 2022 – 2026 7 členů zastupitelstva.
Zároveň tuto skutečnost zveřejňuje dle § 67 odst. 2 zákona č. 128/2000 SB., v platném znění na
úřední desce obce. tj. do 2 dnů po schválení.

Bod č. 11) Záměr pachtu zemědělských pozemků
Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o pachtu zemědělských pozemků propachtovaných
Agropodniku Mašovice. Tato smlouva bude nahrazovat stávající Nájemní smlouvu s jejími dodatky a
to z důvodu digitalizace katastru a změnou parcelních čísel a jejich výměr.
Záměr o propachtování byl vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce dne 8. 6. 2022
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

5

0

Usnesení č. 11/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Smlouvu o pachtu zemědělských pozemků propachtovaných
Agropodniku Mašovice.

Bod č. 12) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK Brno
Dne 1. 6. 2022 obec obdržela Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci „Parkoviště u
hřbitova“ Bezkov. Dotace je poskytována na základě dotačního programu Podpora rozvoje venkova
JmK pro rok 2022. Výše dotace činí maximálně 50 % celkových výdajů akce snížených o příjmy akce.
Celková výše poskytované jednorázové dotace je 98 tis. Kč. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování:

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK Brno na
akci „Parkoviště u hřbitova“ Bezkov.

Bod č. 13) Vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci
Starosta seznámil zastupitele s výsledky druhého výběrového řízení na dodavatele kanalizace pro
obec Bezkov. Cenovou nabídku podalo celkem 6 firem. Nejnižší nabídka byla s cenou 60 989 068,40
Kč, nejdražší pak za 89 250 849,72 Kč, viz protokol o otevírání nabídek ze dne 10. 5. 2022. Jelikož
firma s nejnižší nabídnutou cenou nepředložila doklad o složení jistoty v podobě požadované
zákonem, byla dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z výběrového řízení
vyloučena. Proti tomuto podala vítězná firma námitku (viz příloha), která však byla na základě výše
uvedeného rozhodnutí ÚOHS zamítnuta. V současné chvíli běží 15 -ti denní lhůta pro odvolání proti
zamítnutí námitky. Pokud vítězná firma nevyužije své možnosti odvolání se proti zamítnutí, stává se
vítězem výběrové řízení firma umístěná na druhém místě s cenou 62 088 632,26 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 13/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele kanalizace
v obci Bezkov bez připomínek.
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Bod č. 14) Smlouva o návratné finanční výpomoci – VAK Znojemsko_Bezkov
Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci mezi VAK
Znojemsko a obcí Bezkov. VAK Znojemsko poskytne obci finanční výpomoc ve výši 3 000 000 Kč, na
částečné krytí nákladů souvisejících s výstavbou kanalizace v obci, splatnou do 10 let od kolaudace
stavby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 14/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci mezi VAK Znojemsko a
obcí Bezkov a doporučuje ji k podpisu.

Bod č. 15) Různé, diskuse a závěr
a) Starosta sdělil přítomným, že máme v naší obci ubytovány 3 občany z Ukrajiny. Vzhledem k tomu,
že se jedná o občany, kteří přišli do ČR v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, navrhl, aby
tito občané byli osvobozeni od poplatku za odpad na rok 2022. Bude vydáno Rozhodnutí o prominutí
místního poplatku z důvodu mimořádné události.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 15a/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu
mimořádné události do konce roku 2022
Po vyčerpání všech bodů k diskusi ukončil starosta zasedání ve 20.50 hodin.
Zápis vyhotoven dne: 23. 6. 2022

Zapisovatel:
Jan Trojan

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Ida Holíková

.…………………………………………………………..

Tomáš Voříšek

…………………………………………………………….

Starosta obce:
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Ing. Marek Pokorný

…………………………………………………….

Výpisy usnesení ze zasedání ZO č. 3 ze dne23. 6. 2022
Usnesení č. 1/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje:
a/ zapisovatele p. Jan Trojan, za ověřovatele zápisu pí. Bc. Ida Holíková a p. Tomáš Voříšek
b/ následující program zasedání:
c/ starosta obce navrhl doplnit do programu zasedání nový bod:
14. Smlouva o návratné výpomoci – VAK Znojemsko_Bezkov
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtová opatření
3. Výkazy hospodaření MŠ Bezkov za 1. čtvrtletí 2022
4. Závěrečný účet obce Bezkov za rok 2021
5. Účetní závěrka obce Bezkov za rok 2021
6. Účetní závěrka MŠ Bezkov za rok 2021
7. Výkazy hospodaření MŠ Bezkov za 1. čtvrtletí 2022
8. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330066076/001-GPM
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330060636/002-GPM
10. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období r. 2022- 2026
11. Záměr pachtu zemědělských pozemků
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
13. Vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci
14. Smlouva o návratné finanční výpomoci – VAK Znojemsko_Bezkov
15. Různé, diskuse, závěr
Usnesení č. 2/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce provedená a schválená rozpočtová
opatření č. 3/2022 a 4/2022,která upravují schválený rozpočet obce Bezkov pro rok 2022 bez
připomínek.
Usnesení č. 3/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bezkov za rok 2021.
Usnesení č. 4/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2021 bez
připomínek. Tímto schválením se Návrh závěrečného účtu stává Závěrečným účtem obce Bezkov za
rok 2021.
Usnesení č. 5/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku obce Bezkov za rok 2021 bez připomínek
Usnesení č. 6/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Účetní závěrku MŠ Bezkov za rok 2021 bez připomínek.
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Usnesení č. 7/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí předložené výkazy MŠ Bezkov za 1. čtvrtletí 2022.
Usnesení č. 8/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o řízení věcného břemene
č.: ZN-014330066076/001-GPM bez připomínek.
Usnesení č. 9/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o řízení věcného břemene
č.: ZN-014330060636/002-GPM bez připomínek.
Usnesení č. 10/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje na volební období r. 2022 – 2026 7 členů zastupitelstva.
Zároveň tuto skutečnost zveřejňuje dle § 67 odst. 2 zákona č. 128/2000 SB., v platném znění na
úřední desce obce. tj. do 2 dnů po schválení.
Usnesení č. 11/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Smlouvu o pachtu zemědělských pozemků propachtovaných
Agropodniku Mašovice.
Usnesení č. 12/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK Brno na
akci „Parkoviště u hřbitova“ Bezkov.
Usnesení č. 13/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele kanalizace
v obci Bezkov bez připomínek.
Usnesení č. 14/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci mezi VAK Znojemsko a
obcí Bezkov a doporučuje ji k podpisu.
Usnesení č. 15a/3/2022
Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu
mimořádné události do konce roku 2022

Zápis vyhotoven dne: 23. 6. 2022

Zapisovatel:
Jan Trojan

…………………………………………………………
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Ověřovatelé zápisu:
Bc. Ida Holíková

.…………………………………………………………..

Tomáš Voříšek

…………………………………………………………….

Starosta obce:
Ing. Marek Pokorný

…………………………………………………….
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